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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1) Stress yang Dialami Subjek  

a) Masalah-masalah yang telah teratasi yaitu mengalami 

penolakan, kesulitan berkomunikasi pada anak didik dan anak 

mogok sekolah, serta merasa kurang dihargai oleh rekan kerja, 

adanya perubahan kebijakan sekolah, administrasi 

kepegawaian, dan beberapa masalah pribadi seperti masalah 

keluarga dan merasa berbeda dari rekan lainnya. 

b) Masalah-masalah yang masih terjadi yaitu kesulitan 

menghadapi anak didik yang lemah dalam hal belajar, ada 

perbedaan pendapat dengan rekan kerja dan kecewa pada guru 

baru, adanya tuntutan orangtua, beban kerja dan perubahan 

kurikulum atau beberapa metode pembelajaran. 

c) Gejala atau akibat stress yang muncul dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Gejala atau akibat subjektif seperti merasa kehilangan 

kesabaran dan perasaan menyesal 

2. Gejala perilaku seperti marah-marah 

3. Gejala fisiologis seperti sakit flu atau pusing 

4. Gejala atau akibat kognitif hanya muncul atau dialami oleh 

dua subjek yang ditunjukkan dengan masalah tersebut 

masih terbawa pikiran hingga beberapa saat. 
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d) Beberapa subjek ada yang masih mengalami stress meskipun 

telah melakukan coping. Stress yang dialami berupa 

penyesalan atau perubahan suasana hati yang berdampak pada 

lingkungan sekitar karena masih menyimpan perasaan yang 

negatif atau masalah yang sebenarnya belum selesai namun 

tidak ingin dibahas lagi. 

2) Coping yang Digunakan Subjek 

a) Problem focused-coping 

1. Coping yang sama-sama digunakan oleh kelima subjek 

yaitu keaktifan diri dan dukungan sosial sebagai alat. 

2. Coping yang hanya muncul pada dua subjek yaitu 

penguasaan diri. 

b) Emotion focused-coping 

1. Copingyang sama-sama digunakan pada kelima 

subjekyaitu pemahaman secara positif, berpaling pada 

agama,dan dukungan sosial secara emosional. 

2. Coping yang digunakan lainnya yaitu mengarahkan dan 

menghilangkan emosi, penerimaan, pelepasan secara 

mental atau perilaku, dan minimization. 

c) Faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan coping pada 

guru SLB/B yaitu pengalaman, usia, waktu, dan dukungan 

sosial. 
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B. Saran 

1. Bagi Subjek Penelitian 

a. Subjek yang sudah melakukan coping namun masih merasa 

stress sebaiknya mengubah cara coping yang dilakukan. Selain 

itu, perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk menyelesaikan 

masalah secara langsung dengan tindakan yang langsung 

mengarah pada masalah. 

b. Subjek perlu menyadari gejala atau akibat dari stress yang 

dirasakan sehingga mampu mengatasinya dengan 

menggunakan coping yang tepat dan efektif. Pemilihan dan 

penggunaan coping yang tepat dapat mengurangi stress yang 

dirasakan sehingga subjek dapat tetap menikmati perannya 

sebagai guru SLB/B. 

2. Bagi Sekolah 

Dalam menjalani perannya sebagai guru SLB/B dan bertahan 

hingga lama tidak mudah sehingga pihak sekolah selain 

memberikan keterampilan atau bimbingan yang berkaitan dengan 

pengetahuan, juga lebih baik memperhatikan kesejahteraan 

psikologis para guru SLB/B dan juga guru-guru muda supaya tidak 

mudah mengalami stress sehingga dapat bertahan lama menjadi 

guru SLB/B. Sekolah dapat memberikan bermacam-macam cara 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

psikologis guru SLB/B, contohnya lebih dapat menerima masukan 

atau menjadi pendengar bagi para guru SLB/B apabila ada 

masukan atau saran maupun keluh kesah. Contoh lainnya yaitu 
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mengadakan kegiatan atau aktivitas yang bersifat refreshing atau 

hiburan bagi para guru SLB/B. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang hendak meneliti mengenai stress 

dan coping pada guru-guru SLB/B yang sudah memiliki 

pengalaman mengabdi lebih dari 20 tahun, disarankan untuk 

melakukan pengumpulan data yang lebih mendalam baik dalam 

melakukan wawancara atau observasi dengan subjek penelitian 

maupun dengan subjek triangulasi. Sebaiknya peneliti selanjutnya 

membuat skala item mengenai stress untuk mengetahui tingkat 

stress yang dimiliki oleh subjeksebelum melakukan wawancara.  

Dalam pengambilan subjek pun sebaiknya mengambil subjek 

yang lebih bervariatif misalnya dalam hal jenis kelamin karena 

dalam penelitian ini subjek yang digunakan hanya perempuan. 

Peneliti juga sebaiknya perlu memprioritaskan dan menyesuaikan 

waktu yang dimiliki atau yang diberikan oleh subjek penelitian 

karena masing-masing subjek memiliki kesibukan yang lain. 
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